22. 10. 2017 – MISIJNÍ NEDĚLE
• Sbírky na opravy kostela minulý týden byly 12 823 Kč
(v Kaňovicích 2 241 Kč a v Částkově … Kč). Děkuji za vaše štědré
dary. Dnes jsou sbírky papežské misijní dílo.
• V pátek budu navštěvovat nemocné v Kelníkách.
• V sobotu 4. 11. bude v kostele v 8 h. mše za nemocné
s udělováním svátosti pomazání.
a v 10 h. bude na faře vyrábění růžencových náramků. Jsou
zvané děti i dospělý. Příspěvek na materiál je 30 Kč.
• V pátek 17. listopadu večer budou po roce opět na naší faře Toulky
děkanátem. Jako hosté zde bude sestra Beata s mojí sestrou
Emanuelou ze společenství sester sv. Kříže z Kroměříže.
A od 17. do 19. listopadu bude na naší faře probíhat duchovní
obnova pro děvčata od 14. do 17. let. Hlaste se co nejdříve,
protože kapacita fary není velká.
Dušičkové pobožnosti na hřbitovech
ve Velkém Ořechově ve čtvrtek 2. 11. po mši,
v Čáskově v sobotu 4. 11. po mši
a v Kaňovicích v neděli 5. 11. odpoledne ve 14 h.
Prosím, abyste své děti vedli ke svátosti smíření v dušičkovém období.
Odpustky pro zesnulé
§ 1 Uděluje se plnomocný odpustek,
jejž lze získat pouze pro duše v očistci, věřícímu, který:
1) o jednotlivých dnech od 25. 10. do 8. 11. zbožně navštíví hřbitov a zbožně se modlí,
byť jen vnitřně, za zesnulé;
2) o dni, kdy se slaví Vzpomínka na všechny věrné zesnulé (2. listopadu, nebo také o
Slavnosti všech svatých 1. listopadu), zbožně navštíví kostel či kapli a pomodlí se Otčenáš
a Věřím.
§ 2 Uděluje se částečný odpustek,
jenž lze získat pouze pro duše v očistci, věřícímu, který:
kdykoliv zbožně navštíví hřbitov a modlí se, byť jen vnitřně, za zesnulé anebo zbožně
recituje chvály či nešpory oficia za zesnulé nebo invokaci „Odpočinutí věčné“.

